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Ons nieuws…
Beste leden,
Met dit weekend geen voetbal, alles is afgelast in verband met het winter
weer, is toch echt de lente in aantocht! Volgende week zaterdag nemen wij
alvast een voorproefje op deze lente met de GiGa zaterdag!
Naast dat veel selectie spelers sv CWO ook volgend seizoen trouw blijven is
het bestuur van sv CWO erin geslaagd een nieuwe trainers staf voor het
volgend seizoen vast te leggen met Rafael Andrade als nieuwe hoofdtrainer.

Onze agenda:
10.03.2018 | 14.30
CWO 1 - VDL 1 (GiGa Zaterdag)

Inmiddels heeft u de uitnodiging ontvangen voor de GiGa Zaterdag van
10 maart a.s. rondom de thuiswedstrijd tegen VDL.
Veel leden hebben ziich inmiddels aangemeld voor de lunch of sluiten later
aan bij de borrel waarna we gezellig samen de wedstrijd tussen sv CWO en
VDL zullen bekijken. Een supergezellige middag met als afsluiting een
optreden van De Vaart (direct na de wedstrijd)!
Verder willen wij voor de maand maart nog even wijzen op de Woonbeurs
Vlaardingen welke 17 maart door businessclub lid Fundament Advies voor
de 10e keer zal worden georganiseerd in de Grote Kerk. Meerdere
businessclubleden zijn deze dag te vinden in de kerk, verderop in deze
nieuwsbrief meer informatie over dit mooie evenement.
Vandaag dus geen voetbal, maar volgende week hopen wij u allen in de
businessruimte te kunnen begroeten!
Wij wensen u veel leesplezier!
Met sportieve groet,
Joris van der Windt en Jeroen Onderdelinden

sv CWO loot voor het VlaardingsKampioenschap
Zaterdag is tijdens de rust van Victoria’04 – CION in de kantine de loting gehouden van alweer de 46e editie van het
Vlaardings Voetbal Kampioenschap.
CWO speelt in poule C tegen Zwaluwen en Victoria’04 za, de andere poules zijn:
Poule A : VFC za, Deltasport & DVO’32
Poule B : VFC zo, Victoria’04 zo & CION
De nummers 1 plaatsen zich net als de beste nummer 2 voor de halve finales.
Bij de beste nummers 2 kijken we eerst naar de punten, hierna doelsaldo, dan doelpunten voor, nog gelijk dan loting.
De voorrondes starten op dinsdag 3 april 2018 ( het programma voorstel volgt nog).
Finaledag is zaterdag 23 juni 2018 bij Victoria’04.
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Woonbeurs Vlaardingen, 17 maart vanaf
10.00 uur Grote Kerk!

Selectie sv CWO blijft grotendeels
intact!
De Technische Commissie van sv CWO is verheugd om te
kunnen melden dat een groot deel van de selectie heeft
aangegeven ook in het komende seizoen op het Trimpad
actief te zullen zijn, waardoor alvast een stevige basis is
gelegd. Het betreft o.m. Laurens Cruz, Colin Pleijsier, Arij van
Bree, Mike van der Meer, Igor Markovic, Rick Pleijsier, Rick
van Haren, Steve Hijmans, Gio Boaventure, Jim
Onderdelinden, Talha Koc, Danny de With en Floris van Dorp.
Uiteraard lopen er nog een aantal gesprekken en we hopen
binnenkort met meer nieuws te komen!

Rafael Andrade volgend seizoen hoofdtrainer
bij CWO

Dit jaar organiseert businessclub lid Fundament Advies voor
alweer de 10e keer de Woonbeurs Vlaardingen. Een
evenement waar jaarlijks zo'n 3000 bezoekers op af komen
en waar van alles te vinden is rondom wonen in Vlaardingen.
Dit jaar staan er met Duifhuijsen Zonwering, 3D Makelaars,
De Witte Garantiemakelaars en Fundament Advies, maar
liefst 4 leden van st. Businessclub CWO. Mooi om ook hier te
zien dat een lidmaatschap aan st. Businessclub CWO
zakelijke verbindingen kan leggen naast het gezellig samen
zijn op de verschillende evenementen.
Meer informatie over de Woonbeurs Vlaardingen en de
overige deelnemers vindt je op woonbeursvlaardingen.nl

Uw naam
Met de aanstelling van Rafael
Andrade als
hier? staf voor de
hoofdtrainer hebben we de technische
selectie voor volgend seizoen rond. Andrade volgt
Francisco Roque da Silva op, die aan het einde van
dit seizoen CWO na twee jaar zal verlaten.
De in Vlaardingen woonachtige Andrade is
momenteel actief als trainer bij zondag 3de klasser
OHVV waar hij aan het einde van het lopende
seizoen, na drie seizoenen zal vertrekken.
Rafael Andrade is voor zijn huidige trainerscarrière
als speler actief geweest op het hoogste
amateurniveau bij o.a. Barendrecht, SC Feyenoord
en RVVH.
Assistent-trainer Dennis van der Waal en keepertrainer Arie Kleinjan zullen hun verblijf verlengen.
Met de aanstelling van Chris Latupeirissa
(voormalig speler van HVO en nu assistent-trainer
bij PPSC) als trainer van het tweede elftal is het
technische kader voor de selectie voor het
komende seizoen compleet.
Het bestuur is uiterst tevreden met de invulling
van de technische staf voor de selectieteams
voor het komende seizoen en ziet de toekomst
met vertrouwen tegemoet.
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Leden Businessclub CWO
Seizoen 2017-2018

Aanmelden van uzelf en uw introducé via
onderstaande link:
businessclub@svcwo.nl

3D Makelaars
Verkeerschool De Hoog
De Witte Garantiemakelaars
Stout Grafische Dienstverlening
Etom Schoonmaakdiensten
Euro Nordic Logistics bv
J&A Boom / Griffijn
Fernhout Fysiotherapie
Fundament Advies
Guy Bravenboer Schilderwerken
Hoefnagel Metaal
Vd Knaap Horeca
Maes Notarissen
Van Ree en Partners administraties
Onderdelinden Aannemers
Sportcentrum Vlaardingen
Telesis bv
Herman Jansen Dranken
Van Zanten Bouw
Hendrickx, Vlielander, vd Graaf Advocaten
Life Recruitment
Familie Theater Flamingo
Hydroflex Hydraulics
NK Logistics
Duifhuijsen montage
Reva BV
Sea and Shore Logistics
Verhaal Glazenwasser
Rob van der Mark muziek
CCT bv
Euro Rijn Int. Bv
Libra Shipping bv
ING
Barendregt en de Bruijn
Glazenwassersbedrijf R. Dijkshoorn
Multivlaai Schiedam
Proost Horeca belang
Hansen Vloeren
Sporthuis Mart van Dam
Verkade Vlaardingen
Dok 99
Play Music
Maas Rouwservice
Bot Bestratingen
Jan Dirk Stouten
Poelier Jaap Westbroek
Orion Foods bv
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Vrienden voor Vrienden komt terug!

Na het overweldigende succes van de eerste editie, komt Vrienden voor
Vrienden terug bij CWO. Zet zaterdag 17 maart 2018 dan ook alvast in je
agenda!Net als bij de eerste editie is iedereen van 24 jaar en ouder welkom op
deze Club Classics avond.
Kaartjes zijn via businessclub@svcwo te bestellen. De volgende DJ’s zijn al
gestrikt: De Klubbheads, Nelson da Cruz en onze huis DJ, Rob van der Mark.

St. Businessclub CWO
Telefoon Joris: 06-48406281
Telefoon Jeroen: 06-16264219
Post Adres:
Stichting Businessclub CWO
Muskuskruid 8
3137 WH Vlaardingen
t.a.v. St. Businessclub CWO
Locatie sportcomplex:

GRATIS FIT VLAARDINGEN MAGAZINE
Vol met artikelen over een gezonde levensstijl, de leukste sportieve activiteiten
voor jong en oud en andere weetjes uit Vlaardingen.
Het tijdschrift wordt uitgegeven door Businessclub lid Sportcentrum
Vlaardingen en de Polderpoort. Met in deze editie onder andere een verhaal
over Villa Joep, gezond ouder worden en MMA (een combinatie van
technieken uit verschillende vechtsporten).
Online is Fit Vlaardingen HIER te lezen.
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